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Зміст анотації 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації. 

На основі аналізу проблеми підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у сучасних умовах доведено необхідність оновлення змісту, 

форм, технологій розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів регіональних служб.  

Узагальнено та систематизовано наукові підходи щодо визначення 

структури інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб,  виокремлено та обґрунтовано мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний та дослідницько-рефлексивний 

компоненти компетентності та чотири рівні сформованості: базовий, 

поглиблений, професійний, експертний. Проаналізовано функції методичної 

роботи, місце інформаційно-комунікаційної компетентності в професійній 

компетентності методиста регіональної служби.  

Уточнено поняття «інформаційно-комунікаційна компетентність 

методиста регіональної служби», під якою розуміємо динамічну комбінацію 

знань, умінь, навичок, поглядів, цінностей, що визначає доведену здатність 

методиста впевнено, критично та відповідально використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології для створення, пошуку, обробки, 

обміну інформацією в професійній діяльності, у публічному просторі та 



приватному спілкуванні. Розроблено рамкову структуру інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб як систему 

компонентів (критеріїв), рівнів та індикаторів.   

Здійснено обґрунтування моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб, а також 

розроблено технологію її впровадження.  У моделі виокремлено 

мотиваційно-цільовий, теоретико-методологічний, змістово-технологічний та 

діагностико-результативний складники. У мотиваційно-цільовому складнику 

окреслено мету та завдання дослідження. У теоретико-методологічному 

складнику обґрунтовано вибір загальнонаукових підходів до розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб 

у процесі підвищення кваліфікації – компетентнісного, андрагогічного, 

аксіологічного. 

 Змістово-технологічний складник моделі містить підходи та принципи 

організації освітнього процесу; зміст, форми, методи навчання, технології 

професійного розвитку методистів; педагогічні умови розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних 

служб, до яких ми відносимо готовність андрагогів-викладачів до реалізації 

моделі, зокрема організації освітнього процесу в режимі онлайн; розбудову 

інформаційно-освітнього середовища суб’єкта підвищення кваліфікації; 

забезпечення науково-методичного супроводу розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб упродовж 

андрагогічного циклу; варіативність  форм, змісту підвищення кваліфікації 

методистів; технологізацію процесу розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб. Зміст навчання представлено 

авторським спецкурсом «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методиста». У діагностико-результативному складнику 

відображено принципи, на яких базується процес використання 

діагностичних методик, мету та алгоритм проведення діагностування на 

кожному з етапів дослідження. 



Розроблено технологію впровадження моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб, яку 

визначено як єдність і порядок функціонування освітнього процесу з 

урахуванням людських, організаційних, науково-методичних, матеріально-

технічних ресурсів та їх взаємозв’язку, що забезпечує досягнення системного 

та неперервного розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів у процесі підвищення кваліфікації. 

Для опису технології виокремлено її складники: цільовий, 

концептуальний, змістовий, процесуальний та оціночно-рефлексивний. 

Цільовий складник містить мету та завдання технології. У концептуальному 

складнику визначено психолого-андрагогічні умови розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності працівників методичних служб у процесі 

підвищення кваліфікації. У змістовому складнику описано модульну 

структуру авторського спецкурсу «Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності методиста», а саме тематику модулів та їх обсяг, очікувані 

результати навчання.  

У процесуальному складнику описано алгоритм організації та 

проведення пролонгованих дистанційних тренінгів за програмою спецкурсу. 

Запропоновано авторське тлумачення поняття «пролонгований дистанційний 

тренінг», під яким ми розуміємо форму навчання, що базується на 

інтерактивній взаємодії тренера-викладача та слухачів, спрямовану на 

розвиток їх життєвих та особистісно-професійних компетентностей, термін 

дії якого подовжено у часі для ефективного розподілу засобами ІКТ 

навчального навантаження, організації викладачем-андрагогом науково-

методичного супроводу діяльності слухачів  у синхронному  та 

асинхронному режимах, відстеження результатів навчання та здійснення 

формувального оцінювання для підвищення ефективності процесу навчання.  

Оціночно-рефлексивний складник містить опис експертного 

оцінювання моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності 

методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації, 



оцінювання рівня сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб та оцінювання слухачами 

якості надання суб’єктом підвищення кваліфікації освітніх послуг в умовах 

навчання онлайн. 

Розкрито особливості організації та проведення апробації моделі 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації та технології її 

впровадження. Опис організації та проведення констатувального етапу 

експерименту представлено результатами вивчення стану проблеми з 

розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації в закладах 

післядипломної освіти; аналізом можливостей підвищення кваліфікації 

методистів засобами неформальної та інформальної освіти. 

Опис початку формувального етапу експерименту представлено 

результатами експертного оцінювання моделі розвитку інформаційно-

комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі 

підвищення кваліфікації. На наступному етапі для оцінювання рівня 

сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності учасників 

експерименту за кожним із її компонентів обґрунтовано комплекс 

діагностичних методик, частиною якого є авторська  методика.  

Результати експериментального дослідження представлено: 

оцінюванням рівнів сформованості інформаційно-комунікаційної 

компетентності учасників експерименту; оцінюванням слухачами якості 

взаємодії слухачів, куратора, викладачів (тренерів) в умовах онлайн навчання 

(соціальну, навчальну, пізнавальну присутність). Нами констатовано, що 

наприкінці формувального етапу експерименту значно зменшився відсоток 

учасників експериментальної групи, які мають базовий рівень сформованості 

інформаційно-комунікаційної компетентності (з 40,4 % до 15,4 %), 

зменшився також відсоток учасників із поглибленим рівнем (з 35,6 % до 

33,7 %), більше, ніж удвічі зросла кількість учасників, які мають професійний 



рівень (з 16,4 % до 36,5 %), зросла кількість учасників, які мають експертний 

рівень (з 7,7 % до 14,4 %). Перевірка достовірності отриманих результатів 

здійснювалася за допомогою критерію узгодженості Пірсона 2, а також 

інструменту аналізу в середовищі табличного процесора Microsoft Excel 

«Парний двовибірковий t-тест для середніх». Аналіз результатів апробації 

моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб та технології її впровадження дав підстави стверджувати, 

що мета дослідження досягнута та поставлені завдання виконані. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в запровадженні 

моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів 

регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації; розробленні 

методичних рекомендацій щодо розвитку інформаційно-комунікаційної 

компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення 

кваліфікації; розробленні й упровадженні  спецкурсу «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методиста»; проведенні 

авторських пролонгованих дистанційних тренінгів за програмою спецкурсу; 

створенні та наповненні авторського каналу YouTybe навчальним 

відеоконтентом з питань використання цифрових технологій у професійній 

діяльності методистів регіональних служб; створенні та розбудові групи у 

соцмережі Facebook «Інформаційно-комунікаційні технології на допомогу 

методисту»; створенні навчально-методичного комплексу «Розвиток 

інформаційно-комунікаційної компетентності методиста»,  що складається з 

методичних рекомендацій та збірників практичних робіт пролонгованих 

дистанційних тренінгів для слухачів курсів за модулями програми спецкурсу. 

Комплекс підготовлено з урахуванням можливості його впровадження на 

курсах та тренінгах як за очною, так і дистанційною чи очно-дистанційною 

формами навчання, а також для самостійної роботи методистів. 

Ключові слова: методист регіональної служби, інформаційно-

комунікаційна компетентність, розвиток інформаційно-комунікаційної 
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Публікації. Основні положення та наукові результати дисертаційної 

роботи викладено в 29 працях, із них 26 ‒ одноосібні, 3 – у співавторстві, 6 

праць опубліковано в наукових фахових виданнях України, що входять до 

категорії «Б», з них одне електронне,  1 стаття у міжнародному виданні; 11 

публікацій за результатами участі в наукових масових заходах, 1 відеовиступ, 

10 публікацій в інших виданнях. 
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ANNOTATION 

Solohub O. S. «Development of Information and Communication 

Competence of Methodologists of Regional Services in the Process of In-Service 

Training». – Qualification scientific work published as a manuscript. 

Dissertation for a candidate of pedagogical sciences (PhD): Specialty 011 

«Educational, pedagogical science». – State Institution of Higher Education 

«University of Educational Management», National Academy of Educational 

Sciences of Ukraine, – Kyiv, 2021.  

 

Annotation content 

The research is devoted to the development of information and 

communication competence of methodologists of regional services in the process 

of in-service training. The results of the analysis of problems of teacher training in 

modern conditions testified to the need to update the content, forms, technologies 

of development of information and communication competence of methodologists 

of regional services.  

Scientific approaches to determine the structure of information and 

communication competence of methodologists of regional services are generalized 

and systematized. Motivational-value, cognitive, operational-activity and research-

reflexive components of competence and four levels of formation: basic, advanced, 

professional, expert are highlighted and substantiated. The functions of 

methodological work, the place of information and communication competence in 

the professional competence of a methodologist of regional service are analyzed. 

The analysis of scientific sources helped to clarify the concept of «Information and 

Communication Competence of a Methodologist of Regional Services». By this 

we mean a dynamic combination of knowledge, abilities, skills, views, values, 

which determines the proven ability of a methodologist to use confidently, 

critically and responsibly the information and communication technologies to 

create, search, process, exchange  information in professional activities, in public 

space and private communication. A framework structure of information and 



communication competence of methodologists of regional services has been 

developed as a system of components, levels and indicators. 

A model for the development of information and communication 

competence of methodologists of regional services in the process of in-service 

training  has been scientifically substantiated and a technology for its 

implementation has been developed. The model consists of components: 

motivational-target, theoretical-methodological, content-technological and 

diagnostic-effective. 

The goals and objectives of the research are indicated in the motivational-

target component of the model. In the theoretical and methodological part, the 

choice of general scientific approaches  to the development of information and 

communication competence of methodologists of regional services of professional 

development is justified. These approaches are competence-based, andragogical 

and axiological.   

The content-technological component of the model contains approaches and 

principles of organizing the educational process, its content, forms, teaching 

methods, technologies of professional development of methodologists. This also 

includes pedagogical conditions for the development of information and 

communication competence of methodologists of regional services: the readiness 

of andragogs-teachers to implement the model, organize the educational process 

online; development of the educational information environment of an educational 

institution that provides advanced training for teachers; providing scientific and 

methodological support for the development of information and communication 

competence of methodologists of regional services throughout the andragogical 

cycle; variability of forms, content of professional development of methodologists; 

technologization of the process of development of information and communication 

competence of methodologists of regional services. The content of training is 

presented by the author's special course «Development of Information and 

Communication Competence of a Methodologist». The diagnostic and effective 

component reflects the principles on which the process of using diagnostic 



techniques is based, the purpose and algorithm of diagnostics at each stage of the 

study. 

We define the technology for the implementation of the model for the 

development of information and communication competence of methodologists of 

regional services as a unity and procedure for the functioning of the educational 

process, taking into account human, organizational, scientific and methodological, 

material and technical resources and their relationship, ensuring the achievement of 

systemic and continuous development of information and communication 

competence of methodologists in the process of in-service training. 

To describe the technology, we have identified its components: target, 

conceptual, substantive, procedural, and evaluative-reflective. The target 

component contains the goals and objectives of the technology. The conceptual 

component determines the psychological and andragogical conditions for the 

development of information and communication competence of  methodologists of 

regional services. The content component describes the modular structure of the 

author's special course «Development of Information and Communication 

Competence of a Methodologist», namely the topics of the modules and their 

volume, the expected learning outcomes. 

The procedural component describes the algorithm for preparing and 

conducting prolonged distance trainings. The author's interpretation of the concept 

of  «prolonged distance training» is proposed. This means mean a form of training, 

which is based on the interaction of a trainer-teacher and students, aimed at 

developing their life and personal-professional competencies. The duration of such 

training is extended in time to effectively distribute the training load by means of 

ICT. The andragogue teacher organizes the scientific and methodological support 

of students' activities in synchronous and asynchronous modes, tracks learning 

outcomes and implements formative assessment to improve the effectiveness of the 

learning process. 

The evaluative and reflexive component contains a description of the expert 

assessment of the model for development of information and communication 



competence of methodologists of regional services in the process of in-service 

training, an assessment of the level of information and communication competence 

of methodologists and an assessment of the process of advanced training in the 

context of online learning. 

The features of the organization and approbation of the model for the 

development of information and communication competence of methodologists of 

regional services in the process of in-service training and of the technology of its 

implementation are described. The ascertaining stage of the experiment is 

presented by the results of studying the state of the problem on the development of 

information and communication competence of methodologists of regional 

services in regional in-service institutes; analysis of the possibilities of improving 

the qualifications of methodologists by means of non-formal and formal education. 

The formative stage of the experiment is represented by the result of an 

expert assessment of the model for the development of information and 

communication competence of methodologists of regional services in the process 

of in-service training. Also, a set of diagnostic methods for assessing the level of 

formation of information and communication competence of the participants in the 

experiment for each of its components was substantiated. The author's diagnostic 

method is the part of the complex. 

The results of the experimental study are presented by assessment of the 

levels of formation of information and communication competence of the 

participants in the experiment and students' assessment of the quality of interaction 

between students, curators, teachers (trainers) during online learning. 

We stated that at the end of the formative stage of the experiment, the 

percentage of participants in the experimental group with a basic level of formation 

of information and communication competence significantly decreased (from 

40.4% to 15.4%). The percentage of advanced level participants also decreased 

(from 35.6% to 33.7%). The number of participants with the professional level has 

more than doubled (from 16.4% to 36.5%), the number of participants with the 

«expert» level increased (from 7.7% to 14.4%). The verification of the reliability 



of the results was carried out using Pearson’s Chi-Square Test (χ2) and analysis 

tool in a spreadsheet environment of Microsoft Excel « t-Test: Paired Two Sample 

for Means». Analysis of the results of approbation of the model for the 

development of information and communication competence of methodologists of 

regional services and the technology of its implementation gave grounds to assert 

that the goal of the study was achieved and the tasks were completed. 

The practical significance of the results obtained lies in the introduction of a 

model for the development of information and communication competence 

of methodologists of regional services in the process of in-service training; in the 

development of diagnostic tools for measuring the levels of formation of 

information and communication competence; in the development of 

methodological recommendations for the development of information and 

communication competence of methodologists of regional services in the process 

of in-service training; in the development and implementation of a special course 

«Development of Information and Communication Competence of a 

Methodologist»; in the conducting author's prolonged distance trainings according 

to the special course programme; in the creation of an author's YouTube channel 

with educational video content on the use of digital technologies in the 

professional activities of methodologists of regional services; in the creation and 

development of a Facebook group that brings together methodologists. Also, an 

educational and methodological complex «Development of Information and 

Communication Competence of a Methodologist» was created, consisting of 

methodological recommendations and collections of practical tasks of prolonged 

distance trainings for participants in the experiment on the modules of the special 

course programme. The complex has been prepared taking into account the 

possibility of its implementation in courses and trainings both in face - to- face and 

distance  learning, as well as for the independent learning of methodologists. 

Keywords: methodologist of the regional service, information and 

communication competence, professional development, in-service training, model, 

technology, prolonged distance training. 



Publications. According to the results of the study, 29 works were 

published,  26 of them were prepared individually, 6 of them were published in 

scientific professional publications of Ukraine, included in the category "B", 

including one electronic; 1 article in an international publication ; 11 publications 

on the results of participation in scientific events, 1 video presentation, 10 works  

in other publications. 

 


